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Lisa en Snuf
liggen in bed.

Maar ze zijn helemaal niet moe. 
Ze vervelen zich. Opeens heeft
Snuf een idee.
‘Lisa, doe je ogen eens dicht. 
We gaan vadertje en moedertje spelen.’

‘Ja,’ zegt Lisa,
‘dat is een leuk idee. 
Ik doe mijn ogen dicht.’
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‘TRIIIIIIIIIIIIIIIIING,’ doet de wekker.
Lisa en Snuf doen 
hun ogen weer open.

‘Waar zijn we?’ vraagt Lisa.
‘Dit is ons huis,’ zegt Snuf, 
‘we zijn vader en moeder.’
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Snuf blijft nog even
in bed liggen. Maar daar is geen
tijd voor. Ze moeten opstaan.

‘Haal jij Popje uit bed?’ 
vraagt Lisa, ‘Dat is ons kindje.’

‘Ok, maar eerst nog even 
plassen,’ roept Snuf.
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Even later zitten ze aan tafel.
‘Wat wil je op je brood?’
‘Weet ik niet,’ zegt Snuf,
‘even denken, jam met worst.’

‘Dat kan niet!’ zegt Lisa,
’Je mag maar één ding.’
‘Oooh, ok.’
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Na het ontbijt is het tijd 
voor Lisa om weg te gaan.   

‘Breng jij Popje naar school?’
vraagt Snuf.
‘Ja,’ zegt Lisa.

Als iedereen een kusje heeft gehad,
rijden Lisa en Popje weg. 
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Lisa brengt Popje naar school 
en rijdt door naar het werk.

Lisa begint te tikken.
Tik, tik, tik, TIKKERDETIKTIKTIKTIK!
Het gaat steeds wilder. Lisa krijgt 
het er helemaal warm van.

‘Poeh, dit is hard werken. 
Ik ben benieuwd of Snuf 
het ook zo druk heeft.’
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Nou en of. Snuf heeft het 
heel druk met spelen en troep maken. 
En daar krijg je natuurlijk trek van. 
Maar al het eten is op. 

‘Weet je wat?’ zegt Snuf,
‘Wij spelen vadertje en moedertje, 
ik ga boodschappen doen.’

Als de auto vol boodschappen is,
rijdt Snuf weer terug naar huis.

14 15



Snuf haalt alle 
boodschappen uit de auto.

‘Zo,’ zegt Snuf, ‘nu heb
ik wel heel veel zin in een snoepje.’

Snuf neemt een snoepje.
Oei! Dat is lekker. Snuf lust
er nog wel één. En nog één, en nog één.
Nou vooruit, nog eentje dan.

BURPS!

Snuf zit helemaal vol.
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Als Lisa en Popje thuis komen, 
zit Snuf televisie te kijken.

‘Hai Snuf! Daar zijn we weer!’
roepen Lisa en Popje. ‘Is het eten
al gauw klaar?’

‘Ja!’ zegt Snuf geheimzinnig,
‘Het eten is zo klaar, want we eten...’
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‘CHIPJES!’

‘Chipjes?’ vraagt Lisa, ‘Maar dat is 
toch helemaal geen eten.’ 
‘Nee,’ zegt Snuf, ‘maar het
is wel heel erg lekker.’

En daar heeft Snuf natuurlijk
gelijk in. 
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Nadat ze hun buikjes rond hebben 
gegeten zien ze alle troep in huis. 

‘Vooruit, even samen opruimen, 
dan is het zo weer netjes,’
zegt Lisa tegen Popje en Snuf.
‘Ok dan,’ mopperen Snuf en
Popje. En samen ruimen ze alles op.

‘En dan is het nu tijd voor...’
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‘BAD!’

Iedereen is helemaal vies van 
het werken en opruimen.

Lisa laat het bad vollopen. 
‘Niet te hard spetteren hoor,
anders wordt alles nat.’

‘Kijk! Popje heeft een baard!’ 
Snuf moet hard lachen.
‘Dat is grappig.’ 
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‘Afdrogen, pyjama aan, tandenpoetsen 
en naar bed,’ zegt Lisa.

‘NEEE!’ roept Snuf,
‘Nu is het tijd voor een…’

‘VERHAALTJE’

Lisa pakt hun 
lievelingsboek en samen 
lezen ze Popje voor. 
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Lisa en
Snuf kunnenniet slapen



Na het verhaaltje is het de hoogste 
tijd om naar bed te gaan.

‘Mag Popje er ook bij?’
vraagt Snuf.

Dat mag voor deze ene keer. Want met 
zijn allen in het grote bed is 
pas echt gezellig.

‘Gaap,’ doet Snuf.
‘Gaap,’ doet Lisa.
En dan vallen ze in slaap.
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‘TRIIIIIIIIIIIIIIIIING,’ doet de wekker.
Lisa en Snuf 
doen hun ogen open.

‘Hmmm, wat heb ik lekker 
geslapen,’ zegt Lisa. 
‘Ik ook,’ zegt Snuf.

‘Héé, we zijn weer thuis.’

‘Hebben we het gedroomd?’
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Print en bindwerk: IMpact

Speelgoed van de volgende fabrikanten figureert in dit boek:
Lego, www.lego.nl
Little People, www.fisherprice.nl
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Jullie eigen fotoverhaal!

Een boek met jezelf erin? Dat is leuk. Maar jij samen met 
je knuffel, je hond, kat of cavia of mischien met je beste 
vriend of vriendin is nog véél leuker. Dat kan in de boekjes 
van Ikkeda. Kunnen jullie op de foto? Dan is een eigen 
fotoverhaal zo besteld. Kijk maar op www.ikkeda.nl.

Cadeautip
Wil je iemand anders ook zo’n leuk boek cadeau doen? 
Dat kan! De cadeaubon is hier heel geschikt voor. Je kunt 
kiezen of je hem zelf wilt geven of wilt laten opsturen. Kijk 
op www.ikkeda.nl of stuur een mail naar info@ikkeda.nl.
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